
Kotipyhäkoulu 21.5.2020   
Helatorstai: Korotettu Herra valkea 6 kynttilää
Oma Raamattu  (tässä 33/38). LV 877 Merkitse, montako 
kertaa olet ehtinyt laulaa virren tähän päivään mennessä. 
                      
Psalmi 47:6-9.  Mihin kristillinen kirkko on liittänyt tämän 
kohdan psalmista? * Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra 
pasunain pauhatessa. Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa 
meidän kuninkaallemme, veisatkaa. 
VT: Daniel 7:13-14. Mistä Daniel puhuu? **Minä näin yöllisessä
näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja 
Hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja Hänet saatettiin tämän eteen. Ja 
Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, 
kansakunnat ja kielet palvelivat Häntä. Hänen valtansa on 
iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja Hänen valtakuntansa on 
valtakunta, joka ei häviä.
Epistola: Apostolien teot 1:1-11 Vastaa kysymyksiin ja 
opettele muistolause.+ 1) Kuka on Teofilus/Teofilos? 2) 
Montako päivää Jeesus oli maan päällä ylösnousemuksensa jälkeen?
3) Mitä Jeesus kielsi opetuslapsiaan tekemästä ennen taivaaseen-
astumistaan? 4) Mikä ero on Johanneksen Kastajan kasteella ja 
Jeesuksen  asettamalla kasteella? 5) Mitkä alueet on tekstissä 
mainittu ? 6) Mitä opetuslapset kuulivat Jeesuksen 
taivaaseenastumisen yhteydessä?  
...kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette 
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko 
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

TAI Efesolaiskirje 4:7-15. Mistä Paavali puhuu? ++        
….Ja Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, 
toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen 
ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen 
uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, 

Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi 
alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa 
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa 
juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin 
tavoin kasvaisimme Häneen, joka on pää, Kristus,

Evankeliumi: Johannes 17:24-26.  Lue ääneen Jeesuksen 
kiirastorstaina pitämän ylimmäispapillisen rukouksen viimeiset 
lauseet: Vanhurskas Isä, maailma ei ole Sinua tuntenut, mutta minä 
tunnen Sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että Sinä olet minut 
lähettänyt. ja minä olen tehnyt Sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen
vastakin, että se rakkaus, jolla Sinä olet minua rakastanut, olisi 
heissä ja minä olisin heissä."

Vastaukset:
* Kristillinen kirkko viittaa juuri jakeessa 6 Herramme 
taivaaseenastumiseen. ** Jeesus käytti itsestään VT:n sanontaa
Ihmisen Poika, jota Hesekiel ja Daniel käyttivät. 
Vanhaikäinen=Jumala. Kun Jeesus tulee kunniassaan, kaikki 
muut valtakunnat häviävät. +1) Teofilos oli sama mies, jolle 
Luukas osoitti evankeliuminsa. 2) 40 päivää 3) "Älkää lähtekö 
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, 
jonka te olette minulta kuulleet. 4) Sillä Johannes kastoi vedellä, 
mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Johanneksen kaste oli 
esikuva kristillisestä kasteesta, joka oli tuleva. Jeesuksen 
asettamassa kasteessa Sana, jossa on Pyhä Henki, on liitetty 
veteen. 5)...” Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja 
aina maan ääriin saakka"eli lähdettiin Jerusalemista Juudeaan, 
sekakansan pariin Samariaan ja koko pakanamaailmaan. 6) ...heidän
tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä 
sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? 
Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla 
tavalla, kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän.”                       
++ Seurakunnasta. Paimenet+opettajat kuuluvat kreikassa eli 
alkukielessä yhteen eli pappisvirka.

Kotipyhäkoulu 21.5.2020   
Helatorstai: Korotettu Herra valkea 6 kynttilää
Oma Raamattu  (tässä 33/38). LV 877 Merkitse, montako 
kertaa olet ehtinyt laulaa virren tähän päivään mennessä. 
                      
Psalmi 47:6-9.  Mihin kristillinen kirkko on liittänyt tämän 
kohdan psalmista? * Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra 
pasunain pauhatessa. Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa 
meidän kuninkaallemme, veisatkaa. 
VT: Daniel 7:13-14. Mistä Daniel puhuu? **Minä näin yöllisessä
näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja 
Hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja Hänet saatettiin tämän eteen. Ja 
Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, 
kansakunnat ja kielet palvelivat Häntä. Hänen valtansa on 
iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja Hänen valtakuntansa on 
valtakunta, joka ei häviä.
Epistola: Apostolien teot 1:1-11 Vastaa kysymyksiin ja 
opettele muistolause.+ 1) Kuka on Teofilus/Teofilos? 2) 
Montako päivää Jeesus oli maan päällä ylösnousemuksensa jälkeen?
3) Mitä Jeesus kielsi opetuslapsiaan tekemästä ennen taivaaseen-
astumistaan? 4) Mikä ero on Johanneksen Kastajan kasteella ja 
Jeesuksen  asettamalla kasteella? 5) Mitkä alueet on tekstissä 
mainittu ? 6) Mitä opetuslapset kuulivat Jeesuksen 
taivaaseenastumisen yhteydessä?  
...kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette 
olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko 
Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

TAI Efesolaiskirje 4:7-15. Mistä Paavali puhuu? ++        
….Ja Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, 
toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen 
ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen 
uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, 

Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi 
alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa 
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa 
juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin 
tavoin kasvaisimme Häneen, joka on pää, Kristus,

Evankeliumi: Johannes 17:24-26.  Lue ääneen Jeesuksen 
kiirastorstaina pitämän ylimmäispapillisen rukouksen viimeiset 
lauseet: Vanhurskas Isä, maailma ei ole Sinua tuntenut, mutta minä 
tunnen Sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että Sinä olet minut 
lähettänyt. ja minä olen tehnyt Sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen
vastakin, että se rakkaus, jolla Sinä olet minua rakastanut, olisi 
heissä ja minä olisin heissä."

Vastaukset:
* Kristillinen kirkko viittaa juuri jakeessa 6 Herramme 
taivaaseenastumiseen. ** Jeesus käytti itsestään VT:n sanontaa
Ihmisen Poika, jota Hesekiel ja Daniel käyttivät. 
Vanhaikäinen=Jumala. Kun Jeesus tulee kunniassaan, kaikki 
muut valtakunnat häviävät. +1) Teofilos oli sama mies, jolle 
Luukas osoitti evankeliuminsa. 2) 40 päivää 3) "Älkää lähtekö 
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, 
jonka te olette minulta kuulleet. 4) Sillä Johannes kastoi vedellä, 
mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Johanneksen kaste oli 
esikuva kristillisestä kasteesta, joka oli tuleva. Jeesuksen 
asettamassa kasteessa Sana, jossa on Pyhä Henki, on liitetty 
veteen. 5)...” Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja 
aina maan ääriin saakka"eli lähdettiin Jerusalemista Juudeaan, 
sekakansan pariin Samariaan ja koko pakanamaailmaan. 6) ...heidän
tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä 
sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? 
Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla 
tavalla, kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän.”                       
++ Seurakunnasta. Paimenet+opettajat kuuluvat kreikassa eli 
alkukielessä yhteen eli pappisvirka.



Taustat: 
Psalmi 47 kuuluu psalmeihin, joissa lauletaan suurelle 
Kuninkaalle, varsinkin psalmit 92-100. Se on kirjoitettu 
kuninkaiden aikaan ja sitä käytettiin suurien juhlapyhien 
temppeliliturgiassa. Esimerkiksi kuningas Salomo odotti 
lehtimajajuhlaan asti, ennen kuin vihki temppelin.
Katso Danielin kirjasta viime viikon materiaalista.
Apostolien teoista vähän kertausta:
Luukas 1) Apostoli Paavalin matkakumppani. Apostolien 
teoissa Luukas usein puhuu me-muodossa, jolloin hän oli 
Paavalin matkoilla mukana. Niihin kuuluu Paavalin kahden 
vuoden kotiarestiaika Roomassa, jolloin Paavali kirjoitti 
esimerkiksi kirjeet Luukkaan terveisin Filemonille (jae 24) ja 
kolossalaisille (Kol 4:14). 
2) Luukas lääkäri (Kol 4:14)
Vielä Teofiluksesta/nimen kreikkalainen muoto Teofilos.
Hän oli todennäköiseti korkea-arvoinen roomalainen. Hän tuki 
mahdollisesti Luukasta ja oli vastuussa tämän kirjoitusten 
kopioinnista ja levittämisestä. Vaikka luukkaan evankeliumi ja 
Apostolien teot oli osoitettu Teofilokselle, Luukas kirjoitti ne 
kaikille kristityille, varsinkin pakanakristityille, heidän 
uskonsa vahvistukseksi. 
Efesolaiskirje
Efeso(s) oli Vähä-Aasian (nykyisen Turkin)  tärkein kaupunki. 
Sen satama ja sijainti tärkeiden kauppateiden risteyksessä teki 
siitä mahtavan. Paavali piti kaupunkia työnsä keskuksena 
kolmen vuoden ajan. Sen seurakunta kukoisti jonkin aikaa, 
mutta sai Ilmestyskirjassa varoituksen (Ilm 2:1-7). Efeso oli 
kuulu roomalaisen jumalattaren Dianan (Kreikan Artemiin) 
temppelistä. Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka kaupungin 

hopeasepät vihastuivat, kun heidän rahatulonsa jumalattaren 
pienoispatsaiden valmistajina väheni, kun ihmisistä tuli 
kristittyjä Paavalin ja hänen työtoveriensa julistuksen 
tuloksena.

24.5.2020 6. pääsiäisen jälkeinen sunnuntai
Pyhän Hengen odotus valkoinen  4 kynttilää
VK 484
Psalmi 27:1-3, 7-9. Lue Daavidin rukous. Herra, kuule minun 
ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle. Minun
sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: "Etsikää minun 
kasvojani". Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke minulta 
kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun 
apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala.
VT: 1. Kuningasten kirja 19:8-13. Tutustu ensin seuraaviin 
taustakysymyksiin:# 1) Etsi  luvusta 16:29-31:Kenestä tuli 
kuningas, kuka oli kuningatar ja kenen epäjumalan palvonnan 
he toivat maahan? 2) Mihin Elia oli mennyt karkuun?19:3.     
3) 19:5: Miten hän sai ruokaa?  Nyt päivän tekstiin 4) Miten 
kauan Elija kulki Hoorebin vuorelle? Mitä muistat tästä 
luvusta? 5) Missä Herra ei ollut ja missä Hän oli? 6) Mihin 
Herran toistuva kysymys Elijalle viittaa? (jakeet 9 ja 13)  Niin 
hän nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla neljäkymmentä 
päivää ja neljäkymmentä yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti. Siellä 
hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, Herran sana tuli hänelle; 
hän kysyi häneltä: "Mitä sinä täällä teet, Elia?" Hän vastasi: "Minä 
olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä 
israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja 
tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, 
mutta minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa sen."Hän sanoi: 
"Mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen". Ja katso, Herra kulki 
ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi 
Herran edellä; mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli 
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maanjäristys; mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen 
jälkeen tuli tulta; mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen
tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, 
meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi:
"Mitä sinä täällä teet, Elia?"
Epistola: Apostolien teot 1:12-14. Lue ja vastaa 
kysymyksiin. 1)Keitä tähän helluntaita odottavaan ryhmään 
kuului? 2) Missä kokoontuivat? Seurakuntahan varsinaisesti 
perustettiin helluntaina.° Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, 
jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, 
sapatinmatkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he 
siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja 
Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, 
Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. 
Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja 
Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
Evankeliumi: Johannes 7:37-39. Opettele muistolause. Mutta 
juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja 
sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja 
juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin 
Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen Hän 
sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat Häneen; 
sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut 
kirkastettu.

Vastaukset:# 1) Kuningas Aahab, vaimo Iisebel. Baalin 
temppeli rakennettiin Samariaan 2) Beersebaan, Juudan 
eteläisimpään kaupunkiin 3) Ja hän paneutui maata ja nukkui 
kinsteripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli kosketti häntä ja 
sanoi hänelle: "Nouse ja syö”.  Ja kun hän katsahti, niin katso, 
hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä paistettu 
kaltiainen (leipää) ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui 
jälleen maata. Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen 
kerran ja sanoi: "Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian
pitkäksi"4) 40 päivää ja yötä: Mooses oli tällä vuorella ja Jeesus 

paastosi erämaassa, Jeesus maan päällä 40 päivää. 5) myrsky, 
maanjäristys, tuli/hiljainen tuulen humina.6) Eliaan piti mennä 
takaisin tekemään, mitä Herra oli käskenyt hänen tehdä,.

° Ne 11 opetuslasta, äiti Maria, Jeesuksen veljet ja 
Jeesukseen uskovat naiset (Maria Magdalena ym.) 2) 
Yläsalissa, jossa Jeesuksen kanssa oli vietetty ehtoollista.
Taustat
Psalmi 27
Psalmeissa puhutaan usein Herran kasvoista.         
Herran siunaus (Aaronin siunaus 4. Moos).
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon (valistakoon) kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
Kuningasten kirjat
Sekä 1. että 2. Kuningasten kirja ovat alunperin olleet vain 
yksi teos. Sen jakoivat kahteen osaan VT:n kreikaksi 
kääntäneet. Käännös on nimeltään Septuaginta 70:n kääntäjän 
mukaan. Profeetta Elia on 1. kirjan ja profeetta Elisa 2. kirjan 
tärkeä henkilö. Samoin ovat Samuelin kirjat ja Aikakirjat 
olleet yksi kokonaisuus. 
Apostolinen uskontunnustus     
Isä meidän        
Loppulaulu     
Iloista koulun lopun odotusta ja siunausta kaikille koululaisille
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Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. 
Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja 
Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
Evankeliumi: Johannes 7:37-39. Opettele muistolause. Mutta 
juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja 
sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja 
juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin 
Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen Hän 
sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat Häneen; 
sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut 
kirkastettu.

Vastaukset:# 1) Kuningas Aahab, vaimo Iisebel. Baalin 
temppeli rakennettiin Samariaan 2) Beersebaan, Juudan 
eteläisimpään kaupunkiin 3) Ja hän paneutui maata ja nukkui 
kinsteripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli kosketti häntä ja 
sanoi hänelle: "Nouse ja syö”.  Ja kun hän katsahti, niin katso, 
hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä paistettu 
kaltiainen (leipää) ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui 
jälleen maata. Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen 
kerran ja sanoi: "Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian
pitkäksi"4) 40 päivää ja yötä: Mooses oli tällä vuorella ja Jeesus 

paastosi erämaassa, Jeesus maan päällä 40 päivää. 5) myrsky, 
maanjäristys, tuli/hiljainen tuulen humina.6) Eliaan piti mennä 
takaisin tekemään, mitä Herra oli käskenyt hänen tehdä,.

° Ne 11 opetuslasta, äiti Maria, Jeesuksen veljet ja 
Jeesukseen uskovat naiset (Maria Magdalena ym.) 2) 
Yläsalissa, jossa Jeesuksen kanssa oli vietetty ehtoollista.
Taustat
Psalmi 27
Psalmeissa puhutaan usein Herran kasvoista.         
Herran siunaus (Aaronin siunaus 4. Moos).
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon (valistakoon) kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
Kuningasten kirjat
Sekä 1. että 2. Kuningasten kirja ovat alunperin olleet vain 
yksi teos. Sen jakoivat kahteen osaan VT:n kreikaksi 
kääntäneet. Käännös on nimeltään Septuaginta 70:n kääntäjän 
mukaan. Profeetta Elia on 1. kirjan ja profeetta Elisa 2. kirjan 
tärkeä henkilö. Samoin ovat Samuelin kirjat ja Aikakirjat 
olleet yksi kokonaisuus. 
Apostolinen uskontunnustus     
Isä meidän        
Loppulaulu     
Iloista koulun lopun odotusta ja siunausta kaikille koululaisille


